
Regulamin castingu ”Nie tylko Janusze motoryzacji” 

 

§ 1 

Postanowienia ogólne 
1. TVN S.A. z siedzibą w Warszawie (02-952), przy ul. Wiertniczej 166, wpisana do 

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000213007 (dalej jako: 

„Organizator”) jest organizatorem castingu związanego z audycją telewizyjną pod tytułem 

„Nie tylko Janusze motoryzacji” (dalej „Audycja”), emitowaną w programie TVN Turbo. 

2. Casting będzie prowadzony w terminie od dnia 06.08.2018 roku do dnia 31.12.2018 roku 

(dalej „Casting”). 

3. Celem Castingu jest wyłonienie co najmniej 72 uczestników Audycji, z którymi Organizator 

zrealizuje materiały audiowizualne prezentujące pojazdy zgłoszone przez uczestników i/lub 

ich testy. Audycja ma charakter rozrywkowy, humorystyczny. 

 

§ 2 

Warunki uczestnictwa w Castingu 
1. W Castingu może brać udział osoba fizyczna, która: 

a. jest pełnoletnia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych,  

b. posiada tytuł prawny do korzystania z podanego w zgłoszeniu pojazdu,  

c. posiada uprawnienia do prowadzenia zgłaszanego pojazdu, 

d. nie była dotychczas karana za popełnienie przestępstwa albo przestępstwa 

skarbowego, jak również nie toczy się w stosunku do niej jakiekolwiek 

postępowanie karne, 

e. prawidłowo i zgodnie z Regulaminem zgłosi swój udział w Castingu, 

f. spełnia pozostałe warunki określone w Regulaminie. 

Takie osoby po dokonaniu zgłoszenia zgodnie z treścią § 3 ust. 1 Regulaminu stają się 

uczestnikiem Castingu (dalej „Uczestnik”). 

2. Zgłaszany przez Uczestnika pojazd musi mieć komplet aktualnych dokumentów 

wymaganych przez przepisy prawa dla danego rodzaju pojazdów. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo niewybrania żadnego Uczestnika do udziału w Audycji, 

jeżeli przesłane zgłoszenia nie będą odpowiadać wskazanym w Regulaminie kryteriom. 

 

§3 

Przebieg Castingu 
1. Udział w Castingu polega na wypełnieniu przez zgłaszającą się osobą formularza 

elektronicznego, dostępnego na stronie www.tvnturbo.pl, w którym osoba zgłaszająca się: 

a) podaje swoje dane osobowe, tj. imię i nazwisko, miejscowość zamieszkania, numer telefonu, 

b) podaje dane dotyczące zgłaszanego pojazdu, tj. markę, model, rocznik, rodzaj, 

c) jak najciekawiej opisuje  zgłaszany pojazd i powód, dla którego chce wziąć udział w 

Audycji. 

2. Organizator powoła trzyosobową Komisję castingową, która w  drodze konsensusu, dokona 

wyboru 72 Uczestników, których opis testu samochodu będzie zdaniem Komisji 

najciekawszy i najbardziej kreatywny. 

3. Organizator skontaktuje się z wybranymi zgodnie z ust. 2 powyżej Uczestnikami i 

poinformuje o terminie i sposobie przeprowadzenia nagrań do Audycji. Organizator 

zastrzega, że w przypadku braku możliwości skontaktowania się z Uczestnikiem lub braku 

możliwości ustalenia terminu nagrań zgodnego z  harmonogramem produkcji Audycji, 

może odsunąć Uczestnika od udziału w Audycji. 

http://www.tvnturbo.pl/


4. Biorąc udział w Castingu Uczestnik ma świadomość, że w przypadku zakwalifikowania do 

udziału w Audycji, wyrazi zgodę na wykorzystywanie przez Organizatora imienia i 

nazwiska, wizerunku, głosu i/lub wypowiedzi Uczestnika.  

5. Szczegółowe prawa i obowiązki Organizatora i Uczestnika w przypadku zakwalifikowania 

go w Castingu do udziału w Audycji, zostaną uregulowane w osobnej umowie. 

 

§4 

Ochrona danych osobowych 

 

1. Administratorem danych osobowych Uczestników Castingu jest TVN.  

2. Dane osobowe Uczestników Castingu, zawarte w formularzu zgłoszeniowym, a także 

przekazane Organizatorowi podczas rozmowy castingowej oraz rozmowy telefonicznej lub 

w ankiecie będą przetwarzane wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia 

Castingu, to jest w celu weryfikacji Uczestnika Castingu, kontaktu z Uczestnikiem, 

rozstrzygnięcia Castingu.  

3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Uczestnika jest umowa, do której 

zawarcia dochodzi poprzez akceptację Regulaminu w ramach formularza zgłoszeniowego.  

4. Dane osobowe Uczestnika mogą być przekazywane innym podmiotom należącym do grupy 

kapitałowej TVN, jeśli będzie to niezbędne dla realizacji celów Castingu. Dane mogą być 

także przekazywane innym uprawnionym organom, na podstawie stosownych przepisów 

prawa. 

5. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez TVN przez okres niezbędny do 

przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Castingu. 

6. TVN będzie przechowywał dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami 

prawa, w tym w szczególności zabezpieczy je przed udostępnieniem osobom 

nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem 

prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. 

7. TVN może zwrócić się do Uczestnika z prośbą o wyrażenie zgody na przetwarzanie innych 

danych osobowych Uczestnika lub dla innych celów wyraźnie wskazanych przez TVN, 

drogą mailową. Zgoda ta nie jest konieczna do wzięcia udziału w Castingu. 

8. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia. Wszelką 

korespondencję dotyczącą przetwarzania danych osobowych należy kierować do TVN na 

adres: „Administrator Danych Osobowych, TVN S.A. ul. Wiertnicza 166, 02-952 

Warszawa”. 

9. W celu ułatwienia Uczestnikowi Castingu kontaktu w sprawie danych osobowych i 

udzielenia zgody na ich przetwarzanie TVN zapewnił dostęp do specjalnej skrzynki 

mailowej: gsm@tvn.pl. 
 

§5 

Publikacja Regulaminu Castingu 
Z treścią Regulaminu Castingu można się zapoznać w siedzibie Organizatora przy 

ul. Wiertniczej 166, 02-925 Warszawa oraz na www.tvnturbo.pl 

mailto:gsm@tvn.pl

